Guidance on safe use of face coverings
When to wear one
Face coverings must be worn in the following locations:
 shops, including pharmacies
 supermarkets
 shopping centres
 libraries
 cinemas and cinema complexes
 theatres
 concert halls
 bingo halls
 museums
 nail salons
 hair salons and barbers
 tattoo and piercing parlours
 travel agents and tour operators
 laundries and dry cleaners
 betting shops and bookmakers
Wearing of face coverings is also recommended in the following circumstances:
 by people visiting the homes of those who are over 70 years of age or who are

medically vulnerable
 by people who are being visited in their homes by those who are over 70 years of
age or who are medically vulnerable
The vast majority of people are already wearing face coverings in shops. Shop owners
and managers of premises should engage with people entering or in their premises to
inform them that they need to wear face coverings and should promote compliance.
To date the Gardaí have adopted an approach of engaging with the public to educate
and encourage people to abide by the measures in place and to only use enforcement
as a last resort.
The penalty on conviction for not wearing a face covering is up to €2,500 and/or 6
months in prison, but the expectation is that the vast majority of customers will comply
and that penalties would only arise in very rare cases.

Link to the info;
https://www.gov.ie/en/publication/aac74c-guidance-on-safe-use-of-face-coverings/

متى ترتدي قناع الوجه
يجب ارتداء أغطية الوجه في األماكن التالي
المحالت التجارية  ،بما في ذلك الصيدليات
محالت السوبر ماركت
مراكز التسوق
المكتبات
دور السينما ومجمعات السينما
المسارح
قاعات الحفالت الموسيقية
قاعات البنغو
المتاحف
صالونات األظافر
صالونات تصفيف الشعر والحالقين
الوشم وصالونات ثقب
وكالء السفر ومنظمي الرحالت السياحية
المغاسل والمنظفات الجافة
محالت المراهنات والمراهنات
:يوصى أيضًا بارتداء أغطية الوجه في الحاالت التالية

من قبل األشخاص الذين يزورون منازل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  70عا ًما أو المعرضين للخطر طبيًا
من قبل األشخاص الذين يزورون منازلهم من قبل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  70عا ًما أو المعرضين للخطر طبيًا
الغال بية العظمى من الناس يرتدون أغطية الوجه بالفعل في المتاجر .يجب على مالكي المتاجر ومديري المباني التواصل
مع األشخاص الذين يدخلون أماكن عملهم أو يتواجدون فيها إلبالغهم أنهم بحاجة إلى ارتداء أغطية للوجه ويجب
.عليهم تعزيز االمتثال
حتى اآلن  ،تبنت الشرطة نه ًجا للتواصل مع الشعب لتثقيفهم وتشجيعهم على االلتزام بالتدابير المعمول بها واستخدام
.اإلنفاذ فقط كمالذ أخير
تصل عقوبة اإلدانة لعدم ارتداء كمامة للوجه إلى  2500يورو و  /أو  6أشهر في السجن  ،ولكن التوقع هو أن
الغالبية العظمى من العمالء سوف يمتثلون وأن العقوبات لن تنشأ إال في حاالت نادرة جدًا
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